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ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 29-én tartandó ülésére
„a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés”

tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekvédelmi törvényben foglalt gyermeki jogok egyike, hogy a gyermeknek joga van a

testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

saját családi környezetében történő nevelkedéséhez.

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő

nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet

elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez, valamint önálló életvitelének

megteremtéséhez.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. értelmében a

települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó ellátó rendszerének

kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.

Ennek keretében biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a gyermekétkeztetést,

a személyes gondoskodást nyújtó alap ellátást, - azaz a gyermekjóléti szolgáltatást, a

gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, - továbbá szervezi és

közvetíti a máshol igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást. Jegyzői hatáskörbe tartozik a

hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása.

A gyermekvédelmi törvény 96. § (6 bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó

értékelést kell készítenie.

Ennek tesz jelen előterjesztés eleget.

Gárdony város lakosainak száma 2018. december 31-én 11.662 fő. Ebből 18 év alattiak

száma: 2.045 fő

0-2 évesek 341 fő

3-5 évesek 367 fő

6-13 évesek 929 fő

14-17 évesek 408 fő

összesen: 2.045 fő
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A gyermekvédelmi törvény szabályozza a gyermekvédelmi rendszer körébe tartozó pénzbeli

és természetbeni ellátásokat, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó

hatósági intézkedéseket.

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

Az önkormányzat, illetve a jegyzői gyámhatóság elsősorban a pénzbeli ellátások

biztosításával tesz eleget feladatainak. Ezen kívül egyes hatósági intézkedésekre vonatkozó

döntések tartoznak a hatáskörébe.

A pénzbeli ellátások körébe tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény annak a

gyermeknek a jogán állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó

jövedelem összege egyedülálló szülő, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kiskorú

esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 145 %-át (41.325 Ft)

családban élő gyermek esetében 135 %-át  (38.475 Ft) feltéve, hogy a vagyoni helyzet

vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban

meghatározott értéket.

Az a kiskorú, akinek a kedvezményre való jogosultságát megállapítják, jogosult lesz a

gyermekétkeztetés normatív kedvezményére (ami ált. iskola valamennyi évfolyamán 100 %

kedvezményt jelent), valamint az évi  2 alkalommal kifizetendő egyszeri támogatásra 2018-

ban családban élő gyermek esetében az egyösszegű támogatás összege 6.000,- Ft volt, míg a

tartósan beteg kiskorú, illetve egyedülálló szülő esetében ez az összeg 6.500,- Ft lesz. 2019-

ben ez az összeg nem változott. Ezen kívül külön jogszabályban meghatározott egyéb

kedvezményeknek az igénybevételére is jogosulttá válik.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személy a jegyző erre vonatkozó

igazolása alapján az áram, illetve a gázszolgáltatóktól kérheti a védendő fogyasztók

nyilvántartásába való felvételét. Ennek alapján különböző kedvezmények (részletfizetés,

fizetési halasztás, előre fizetős mérő készülék felszerelése) igénybevételére jogosultak, illetve

csak meghatározott feltételek fennállása esetén kapcsolhatók ki a szolgáltatásból.

Egyes további kedvezményekre azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

gyermekek jogosultak, akik hátrányos helyzetűnek, illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek

minősülnek.
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Halmozottan hátrányos helyzet abban az esetben áll fenn, ha a szülők legfeljebb az általános

iskola 8. osztályát fejezték be, ha hátrányos munkaerőpiaci helyzetűek, valamint ha

lakáskörülményük, lakókörnyezetük nem megfelelő. Hátrányos helyzet akkor állapítható meg,

ha a fenti háromból, egy feltétel fennáll. Mindkét esetben alapfeltétel a rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság.

2018. dec. 31-én 23 gyermek esetében a hátrányos helyzet, míg 17 gyermek esetében a

halmozottan hátrányos helyzet került határozattal megállapításra. A hátrányos helyzet és a

halmozottan hátrányos helyzet megállapítása összesen  15 családot érintett.

A 2018-ban éves szinten 248 kiskorú és 13 nagykorú (saját jogán) részesült gyermekvédelmi

kedvezményben.

2018. november 1-én 115 fő kiskorú, és 5 fő nagykorú jogosultat tartottunk nyilván. A

kedvezmény éves szinten 96 családot érintett.

A kiskorúak tekintetében ez a szám az elmúlt év adataihoz képest ismét csökkenést mutat. Ez

az adat a korábbi évek adataival összevetve már tendenciának tekinthető, amely egyrészt a

gyermekes családok helyzetének javulását jelzi, amely örömteli változás.

Másrészt viszont a csökkenést az is okozza, hogy a jövedelemhatár 2018-ig nem emelkedett,

és a jövedelmek emelkedése miatt egyre kevesebben „férnek bele” a viszonylag alacsonynak

tekinthető összegbe.

2012. ősze óta a kedvezmény összege Erzsébet utalvány formájában jut el a jogosultakhoz.

A múlt év augusztusában 742.000,- Ft-nak, míg novemberben 740.000,- Ft-nak megfelelő

értékű Erzsébet utalványt kaptak kézhez az érintett szülők, illetve nagykorú gyerekek.

Augusztus elején 76 gyermek 6.000.- Ft összegű, míg 44 gyermek 6.500.- Ft összegű Erzsébet

utalványban részesült.

Novemberben 80 gyermek kapott 6.000.- Ft összegű, 40 gyermek 6.500.- Ft összegű

utalványt.

A „a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról” szóló 4/2015. (II.26.)

önkormányzati rendelet alapján 18. életévét be nem töltött gyermek gondozása, nevelése

jogcímén rendkívüli települési támogatásra jogosult az a szülő, illetve törvényes képviselő,

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. Az ezen   rendelkezés alapján megállapítható
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rendkívüli települési támogatás indokolt céljai: átmeneti nevelésbe vett gyermek családjával

való kapcsolattartás elősegítése, gyermek betegségéből adódó költségek fedezése, tankönyv,

tanszer, iskolai felszerelés vásárlása, iskolai tandíj megfizetése, iskolai kirándulás, táborozás

költségeinek fedezése, iskolai étkeztetés, ruházat pótlása, gyógyászati-segédeszköz

beszerzése.

2018-ban 6.414.000,- Ft került megállapításra rendkívüli települési támogatás jogcímén. 26

személy, kiskorú gyermek gondozása, nevelése jogcímén kért támogatást, melynek nyomán

776.000,- Ft került kifizetésre.

A támogatás megállapítása iránti kérelem alapján indokolt eljárásokban szoros kapcsolatban

állnak a családgondozókkal, sok esetben a támogatás összegét is ők veszik fel amiatt, hogy a

pénz biztosan a megfelelő, segítendő célra legyen fordítva.

A gyermekvédelmi törvényben szabályozott pénzbeli ellátásokon túlmenően Gárdony Város

Önkormányzata évek óta részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj rendszerében,

hogy segítse a felsőoktatásban részt vevő diákok tanulását. Az elmúlt évben hozott döntés

alapján 15 fő felsőfokú tanulmányait folytató fiatal kapott összesen 900 eFt összegű

támogatást, melyet a megyei önkormányzat és az állami költségvetés kiegészít.

A helyben közlekedő diákok részére az önkormányzat biztosítja az ingyenes autóbusz-

bérletet, melynek 2018. évi költsége 6.316.460,- Ft volt.

A „születési hozzájárulás” jogcímen a városban lakóhellyel rendelkező szülők gyermekük

születését követően ellátásban részesülnek, melynek összege 2018. július 31-ig 10.000 Ft volt.

Tavaly augusztus 1. óta 20 eFt a támogatás összege. Az elmúlt évben 72 gyermek születése

után 1.030.000,- Ft került kiutalásra ezen a jogcímen. Ez 71 családot érintett.

A gyermekvédelmi törvényben foglaltak alapján a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesülő gyermekek a bölcsődében, óvodában és az általános iskola 1-8.

osztályában ingyenesen étkeznek. A bölcsődében és az óvodában ingyenesen étkeznek azok a

gyermekek, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a

kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavédelmi, egészségbiztosítási

és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át (2018-ban 119.301,- Ft-ot).
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A 3 és több gyermekes családok esetében az általános iskola 1-8. osztályában a gyermekek 50

%-os kedvezménnyel étkezhetnek.

Fenti jogcímeken a bölcsődés gyermekek részére 1.549 eFt, óvodás gyermekek részére 17.169

eFt, iskolás gyermekek részére 5.123.874,- Ft pénzösszeget biztosított az önkormányzat az

étkezés támogatására.

2017-től bevezetésre került a szünidei gyermekétkeztetés, amely szintén a gyermekvédelmi

törvényben került szabályozásra.

Ennek alapján az iskolai szünetek tartama alatt a települési önkormányzat a hátrányos

helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan

hátrányos helyzetű gyermek szülőjének kérelmére az iskolai szünet tartama alatti

munkanapokon ingyenesen biztosítja a déli meleg  főétkezést.

2018-ban az alábbiak szerint alakult a szünidei gyermekétkeztetés:

- tavaszi szünet: 20 gyermek ( 5 érintett család )

40 adag étel

- nyári szünet: 34 gyermek ( 9 érintett család )

1211 adag étel

- őszi szünet: 25 gyermek ( 7 érintett család )

75 adag étel

- téli szünet: 25 gyermek ( 7 érintett család )

75 adag étel

2018. évben az iskolai szünetekben összesen 1401 adag étel került kiosztásra.

Az étkezés biztosítására a Kék-tó Étteremmel kötött szerződést az önkormányzat.

A jótékonysági bál bevétele évek óta a nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekei

számára biztosítja az óvodai, iskolai kirándulásokon való részvételt. Ez évben a bál bevétele

alapján rekord nagyságú 986.000,- Ft pénzösszeg fordítható az említett célra. Ezen kívül az

önkormányzat és a gyermekjóléti szolgálat további segítséget nyújt a rászoruló gyermekek

szüleinek a kirándulásokon való részvételhez.
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A korábban jegyzői hatáskörben levő egyes hatósági intézkedések a járási hivatal hatáskörébe

kerültek.

A veszélyeztetett, illetve tankötelezettségüket elmulasztó gyermekek esetében a

családgondozókkal, jegyzői gyámhatósággal továbbra is rendszeres munkakapcsolatban

állunk.

A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások keretében

önkormányzatunk gyermekjóléti szolgáltatást, gyermekek napközbeni ellátásaként bölcsődét,

óvodákat, általános iskolai napköziket működtet és szükség esetén helyettes szülőt biztosít.

A gyermekek napközbeni ellátása Gárdony közigazgatási területén 1 bölcsőde és 1

óvodaintézmény 3 tagóvodája fenntartásával valósul meg.

2014. novembere óta működik az önkormányzati fenntartású Agárdi Tündérkert Bölcsőde,

amely a múlt évben 2 csoporttal üzemelt, csoportonként 12, illetve 14 fővel.

A bölcsőde működtetésére az elmúlt évben 27.399 eFt-ot fordított az önkormányzat.

2016. őszén pályázati forrásból sor került a bölcsőde épületének felújítására, melynek során a

külső hőszigetelési munkákat és a nyílászárók cseréjét végezték el.

A bölcsődében 2017. április 30-ig havi 25.000,- Ft gondozási díjat kellett fizetni.

Rendeletmódosítás nyomán 2017. május 0-től a bölcsődei gondozási díj napi összege 1.200,-

Ft a tényleges igénybevételi napok alapján. Ezen túlmenően térítési díjat csak a gyermekek

étkeztetéséért kell fizetni, annak a szülőnek, akinek havi jövedelme a jogszabályban

meghatározott jövedelemhatárt meghaladja.

Ez év márciusában az önkormányzat pályázatot nyújtott be egy 4 csoportos új bölcsőde épület

felépítése céljából, amely Gárdonyban, a Kossuth és a Jókai utca sarkán levő ingatlanon

kerülne megvalósításra. A régi és az új intézménnyel teljes mértékben ki lehetne elégíteni a

bölcsődei férőhelyek iránti egyre növekvő igényeket.

A város lakosságának növekedése miatt az óvodai férőhelyek iránti igény évek óta

folyamatosan nő. Az elmúlt öt évben a 3 tagóvodában 4 új csoport került kialakításra új

csoportszobák építésével, és a tornaszobák igénybevételével. A folyamat ez évben is tovább
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folytatódott, melynek nyomán a volt orvosi ügyelet épületét – amely jelenleg vérvételi

laborként szolgál – kell átalakítani egy újabb óvodai csoport elhelyezése céljából.

Az óvodás korú gyermekek elhelyezésének problémájára igazi megoldást az jelenthet, ha a

Református Egyházközség – az önkormányzattól már megvásárolt ingatlanon – megépíti a

már régóta tervezett óvoda épületet, és a Gárdonyi Tagóvodában felszabadulhatnak a jelenleg

általuk használt csoportszobák.

A gyermekek átmeneti gondozására a törvényes képviselő ideiglenes akadályoztatása esetén

kerülhet sor. Az átmeneti gondozást helyettes szülő révén biztosíthatja Önkormányzatunk.

Gárdony Város Önkormányzat 1/2000. (I.30.) sz. rendeletével szabályozta a helyettes szülői

tevékenységet. Az előírt tanfolyamot elvégzett személy családi körülményei megváltoztak,

így 2014. július 1-től ezen tevékenységet nem tudja ellátni. Keressük a lehetőségeket a

helyettes szülői tevékenység folytatására alkalmas személy beiskolázására és működésének

engedélyeztetésére.

2018. évben átmeneti gondozás keretében helyettes szülői ellátás igénybevételére nem került

sor.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő

nevelésének elősegítése a gyermekvédelmi törvényben meghatározott feladatok ellátásával,

amelynek az önkormányzat a FÓKUSZ Szociális Szolgálat keretein belül önálló szakmai

egység működtetésével tesz eleget.

A gyermekjóléti szolgálat 2016. január 01. napjától átalakult, mivel tevékenységi köre

Gárdony, mint járásszékhely település által ellátandó család- és gyermekjóléti központ

feladataival bővült.

2018. szeptember 1-től az intézmény feladatköre ismét bővült, mivel ide tartozik az iskolai

szociális munka járási szinten történő ellátása is.
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A 2018. évi gyermekvédelmi tevékenység értékelése
a FÓKUSZ Szociális Szolgálat részéről

A jelzőrendszeri tagok írásos beszámolója alapján a következőkről tájékoztatom

Önöket:

I.

A Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény Agárdon található

- általános iskolájában tanulók száma 369 fő (alsó tagozaton 202 fő, felső tagozaton 167 fő)

- gimnáziumi tanulók száma 211 fő (plusz MTK 27 fő)

Az összlétszám 607 fő, ebből magántanuló 24 fő.

Hátrányos helyzetű tanulók száma: 6

- általános iskolában 6 fő

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 8

- általános iskolában 7 fő

- gimnáziumban 1 fő

Magántanulók száma: 24 fő

- alsó tagozatban 3 fő

- felső tagozatban 3 fő

- gimnáziumban 18 fő

Anyagi támogatások

- Tankönyvtámogatásban részesült:

- gimnáziumban 32 fő

- Étkezési támogatásban részesült:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 20 fő

- SNI: 3 fő

- nagycsaládos: 160 fő

- tartósan beteg gyermek: 7 fő

Napközis és tanulószobás diákok száma:

 alsó tagozat 170 fő (8 csoport)

 felső tagozat 18 fő (1 csoport)
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Alsó tagozatban a korrepetálást igénybe vevők száma 39 volt, a felsőben 20. A

korrepetálásra fordított órák száma alsó tagozatban 14 óra/hét, felső tagozatban 1 óra/hét.

Mentorált tanulók száma: 1 fő.

Fejlesztőpedagógiai ellátásban: 30 fő BTM-es gyermek részesül, az erre fordított órák

száma hetente 20 óra. 13 fő SNI-s gyermekkel foglalkozik logopédus, heti 11 órában.

Nevelési tanácsadóba, pszichiáterhez 23 főt közvetítettek.

10 fő esetében jeleztek a gyermekjóléti szolgálat számára, hiányzás miatt egyszer,

magántanulói státusz miatt kilencszer.

Az iskola jellegzetessége, specialitása az intenzív nyelvi képzés.

Az iskolában is több szabadidős program áll rendelkezésre:

- Művészeti (zene, mese, tánc, kórus, rajz, drámajáték)

- Diák sportkörök (kosárlabda, röplabda, foci, sorversenyek, túra, természetjárás)

- Szakkörök (könyvmoly, matematika, fizika, természetismereti, német, latin)

- Egyéb: színházba járás, író-olvasó találkozó

Prevenciós jellegű programjaik a következők:

- Elsősegélynyújtó gyakorlat

- Daganatos betegségek felismerése

- Fogamzásgátlás

- Szexuális betegségek

- Antibiotikumok hatásai

- Drogfogyasztás hatásai

- Konfliktuskezelés pszichológus segítségével osztályfőnöki órák keretében

- Pályaválasztás

- Stresszoldó technikák elsajátítása

Észlelt problémák:

Továbbra is akadnak a közösségi oldalakon gyerekek közötti konfliktusok.

Nagyobbaknál előfordul depresszió, túlterheltség a magas óraszámok miatt.

Pozitívum, hogy az igazolatlan hiányzások száma csökkent. SNI, BTM fejlesztés,

szakemberhiány miatt nehézkesen oldható meg.
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A gyermekvédelmi felelős a jelzőrendszeri ülésen minden esetben részt vett. A rendszer

működését jónak, hatékonynak találják. A gyermekjóléti szolgálat által az iskolához kirendelt

segítő munkatárs hatékonyan tudja munkánkat előmozdítani.

Az SNI-s tanulók ellátását akadályozza, hogy nincs megfelelő számú szakember.

Szurdopedagógus ellátást nem kaptak még. Több logopédusra lenne szükség.

Egyre nagyobb szükség mutatkozik iskolapszichológus foglalkoztatására. A BTM-es tanulók

megnövekedett létszáma miatt saját erőből már nehezen tudják ellátni a fejlesztést.

II.

A Gárdonyi Géza Általános Iskolában tanuló diákok száma: 301 fő, ebből 167 fő alsó

tagozatos, 134 fő pedig felső tagozatos.

- Hátrányos helyzetű tanulók száma: 6 fő.

- Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 2 fő.

- Anyagi támogatásban részesített tanulók száma:

- étkezési támogatásban részesül: 99 fő, ebből 23 fő ingyenesen étkezik, 61 fő

nagycsaládos, 5 fő tartós beteg, 3 fő szociálisan támogatott, 3 fő pedig gyámügyi

ingyenes.

- tankönyvtámogatásban részesül: 301 fő

- A napközisek száma: 132 fő, ez 6 csoportot jelent.

- tanulószobába járók száma: 42 fő, ez 2 csoportot jelent.

- Magántanulók száma: 2 fő.

Az alsó tagozatban a korrepetálásban részesülők száma változó. A szám attól függ, hogy ki

milyen anyagrészből szorul segítségre. Ez első-negyedik osztályig heti 1 óra. A 7-8

osztályosok délután heti 2 órában felvételi előkészítőn vehetnek részt.

19 fő BTM-es és 10 SNI-s tanuló jár az iskolába.

A negyedik és hatodik osztályosok fél-fél évig járnak úszni Kápolnásnyékre.

Az iskolában különböző szakkörök futnak korcsoportos bontásban.

Szabadidős programok: tömegsport, kézilabda. Az iskolában zeneiskola működik.

Az alsó tagozatosok havonta egyszer játékos vetélkedőn vehetnek részt.

A szorgalmi időszak végétől július 1-ig ingyenes napközis táborban vehetnek részt a tanulók

az iskola területén, napi háromszori étkezés biztosításával. 2017/2018-as tanév végén az

iskola pályázott kétszer egy hetes Erzsébet-táborra. Mind a két hétre megnyerték a pályázatot,
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melynek programjait az iskola pedagógusai tervezték és valósították meg. A gyermekektől és

a szülőktől is nagyon pozitív visszajelzést kaptak. Ezen kívül tematikus, EFOP 3.2.15-ös

pályázati számú tábort is megvalósítottak. Mindkét tábor a 2018/2019-es tanévben is

megvalósításra kerül.

Két éve működik az iskolában tanoda, melynek célja olyan tevékenységrendszer megalkotása

és alkalmazása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek alap-

illetve majd középfokú intézményekben sikereket érjenek el.

Prevenciós jellegű programok:

- Egészségnap

- Egészségünk, környezetünk védelme nevű projekthét

- Meghívott előadókkal konfliktuskezelés, szexuális felvilágosítás, bűnmegelőzés, beszélgetés

a dohányzás és a drog káros hatásairól

- Jelentős prevenciós munka folyik az osztályfőnöki órákon

- Az iskolai védőnő osztályonként évi egy-két órát tart felvilágosító, illetve egészségmegőrző

jelleggel

- 3. osztályosok D.A.D.A. programban vesznek részt, melynek célja, hogy a gyermekek

mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és a negatív

befolyásolásokat, ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményeit,

képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól érkező csábításnak, kínálásnak is. A program

fő mondanivalója: Tanuld meg a veszélyhelyzetet mindenkor felismerni, a következményeket

jól átgondoltan, helyesen dönteni.

Észlelt problémák:

 magatartási és tanulási problémák fordultak elő, amit az osztályfőnökök próbáltak

orvosolni a szaktanárok és a szülők együttműködésével.

 újra több igazolatlan hiányzás fordul elő.

 sajnos indokolatlanul sok igazolt hiányzást is tapasztalt néhány osztályfőnök.

 súlyos anyagi gondokkal küzdő család, melyben a gyermek lelki gondokkal és

beilleszkedési nehézségekkel küzd.

A nevelési tanácsadóba 6 tanulót küldtek.

A gyermekjóléti szolgálat felé 3 esetben jeleztek.
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A jelzőrendszeri üléseken a gyermekvédelmi felelős részt vett. A gyermekvédelmi feladatokat

ellátók együttműködését jónak ítéli, számíthat a segítségükre. A gyermekjóléti szolgálat

munkatársai egész évben segítik munkáját, lelkiismeretes, alapos szakmai tudásukkal.

III.

Településünkön 4 óvoda működik.

Gárdonyban 85, Agárdon 175, Dinnyésen 68 gyermek jár óvodába.

- A hátrányos helyzetű gyermekek száma: 3 fő

- Veszélyeztetett gyermekek száma: 0 fő

- Sajátos nevelési igényű gyermek: 3

- BTM: 1 fő

- Nagycsaládos: 59 fő

Gyógytestnevelés, logopédia és szenzomotoros fejlesztés hozzáférhető.

A családokat szülői értekezleten, fogadó órákon várják. Fogadó órák keretében évente két

alkalommal tájékoztatják a szülőket a gyermekek fejlődéséről. Ezt a találkozási formát a szülő

is kezdeményezheti.

A családlátogatás az óvodák helyi nevelési programjában, mint a szülőkkel való

kapcsolattartás egyik formája szerepel. A látogatások – optimális esetben – még az

óvodakezdés előtt megtörténnek. Az új gyermekekkel és szüleikkel otthonukban találkoznak a

pedagógusok, tájékozódnak a család nevelési szokásairól, szociális helyzetükről, esetleges

problémáikról. Ismételt családlátogatásra csak indokolt esetben kerül sor; problémák

megbeszélése, megoldás keresése miatt.

A szabadidős programok széleskörűek:

- közös óvodai- vagy csoportkirándulások

- Színházlátogatás

- Néphagyomány-őrzés

- Nyitott délutánok

- Családi napok

- Zenei programok

- Néptánc foglalkozás

- Ünnepek előtti közös kézműves foglalkozások

- Délutáni kötetlen beszélgetések, stb.
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Az óvodák jól működő, támogató szülői szervezetekről, általuk szervezett hasznos,

közösséget építő programokról számoltak be.

Az intézmények hangsúlyt helyeznek az esélyegyenlőség biztosítására.

A családok helyzetének javítása érdekében még mindig nagy szükség lenne állandó

munkahelyek teremtésére, megfizethető albérletekre. A nevelési problémák megoldásához

közelíteni kellene az otthoni és az óvodai módszereket, elvárásokat; a szülőket próbálják

ebben partnerré tenni.

A gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködését szorosnak, építőnek, támogatónak ítélik

meg. A jelzőrendszeri üléseken megítélésük szerint sok új, fontos, hasznos információhoz

jutottak. A gyermekjóléti szolgálat összes dolgozójától szakmai segítséget kaptak, mindig

eredményesen segítették munkájukat. A gyermekorvos, védőnő szintén hatékony segítséget

nyújtottak szakmai munkájukhoz.

Életfácska Református óvoda

Az óvoda azzal válik reformátussá, hogy az óvodai közösség tagjai osztoznak a keresztyén

világszemléletben.

Az óvodát igénybe vevő gyermekek száma 62 fő.

Hátrányos helyzetű gyermek nincs, veszélyeztetett gyermek nincs.

Az óvoda szintén végez családlátogatást, ami még az óvodakezdés előtt megtörténik.

Gyermek- és ifjúságvédelmi teendők az óvodában:

 a gyermekekre vonatkozó védő-óvó előírások, szabályok megismerése,

megismertetése

 az óvodába érkező gyermekek szociális és anyagi helyzetének felmérése alapján a

veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése

Szabadidős programok:

 közös, családos főzőcskézős nap szeptemberben, melynek keretében az új

gyermekekkel és családjukkal ismerkednek

 tavasszal hagyományos családos sportnapot tartanak a Parkerdőben

 kirándulásokat szerveznek, ahol szülők, nagyszülők is részt vehetnek

 ünnepek előtt a szülőkkel közös kézműves foglalkozást tartanak
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A gyermekvédelmi felelős a jelzőrendszeri üléseken részt vesz. A gyermekjóléti szolgálat felé

még nem kellett jelezniük.

IV.

Agárdi Tündérkert Bölcsőde

A családban élő gyermekek életkorának és egészségi állapotának megfelelő gondozást,

nevelést, foglalkozást és étkezést biztosít, azon gyermekek számára, akinek szülei

munkavégzésük, betegségük, szociális helyzetük, vagy egyéb ok miatt, napközbeni

ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

2017-2018-es nevelési évben felvett gyermekek száma 28 fő.

Bölcsődébe jelentkezett, de férőhely hiányában fel nem vett gyermekek száma az elmúlt év

során 17 fő.

Az óvodai nevelésbe távozottak száma 22 fő.

Az intézmény térítési díja 450 Forint. A gondozási díj havi összege 1200 Forint/nap. Ezt

távollét esetére nem kell fizetni.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, valamint a 3 és többgyermekes

családok továbbra sem fizetnek gondozási díjat és étkezési díjat sem.

A szülőkkel való kapcsolattartás:

- Beiratkozás idején személyes beszélgetés, tájékoztatás mellett a szülő rövid betekintést

nyerhet a bölcsődei életbe.

- Bölcsődekóstolgató délután a leendő bölcsiseknek.

- Családlátogatás során ismerkedik meg a gyermek a kisgyermeknevelővel.

- Nevelési év folyamán két alkalommal szerveznek a kisgyermeknevelők szülőcsoportos

beszélgetést.

- Évente szülői értekezlet beszoktatás előtt az új kisgyermekek szülei részére.

- Napi kapcsolat a gyermek átadásakor, reggel, illetve hazaadáskor délután.

Bölcsőde rendezvényei:

- Családi- és gyermeknap.

- Búcsúztató az óvodába induló gyermekektől.

- Szülőcsoportot beszélgetés.
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- Télapóváró délután a szülőkkel.

- Karácsonyra hangolódás.

- Télbúcsúztató farsang.

- Tavaszi barkácsdélután a szülőkkel.

- Húsvéti készülődés.

- Anyák napja.

V.

2013. szeptember 01-én megalakult a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, a

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, melynek fenntartásában az egyik tagintézmény a

Gárdonyi Tagintézmény. A jogszabálynak megfelelően a következő szakszolgálati

feladatokat látja el:

- Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

- Fejlesztő nevelés

- Szakértői bizottsági tevékenység

- Nevelési tanácsadás

- Logopédiai ellátás

- Konduktív pedagógiai ellátás

- Gyógytestnevelés

- Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

- Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

- Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás – ez az ellátás Székesfehérváron érhető el

2015 szeptemberétől a Gárdonyi Tagintézmény ellátási körzetének települései:

Gárdony tankerületben: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence,

Vereb, Zichyújfalu, Szabadegyháza.

Az egyes szakfeladatokban ellátottak száma a gárdonyi tankerület területén:

- Tankerületi szakértői bizottság: 264 fő, ebből 68 fő gárdonyi

- Nevelési tanácsadás: 227 fő, ebből 64 gárdonyi

- Logopédiai ellátásban résztvevők létszáma: 195 fő, ebből 65 gárdonyi

- Gyógytestnevelés foglalkozásokon résztvevők száma: 476 fő, ebből 202 gárdonyi
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- Korai fejlesztésben résztvevők száma: 0 fő

- Konduktív pedagógiai ellátásban részesülők száma: 1 fő

Az intézmény vezetője minden szülőt fogad a szakszolgálatot érintő ügyben. A pedagógusok

pedig személyesen tartják a kapcsolatot az ellátást kapó gyermekek szüleivel. Módja:

- Tanácsadás/fogadóóra: előzetesen egyeztetett időpontokban

- Szülői értekezlet: az intézményben, ill. az óvodákban szervezett szülő értekezleteken

szükség szerint részt vesznek

- Írásban: tértivevényes levélben értesítik a szülőket a vizsgálati időpontokról, ill. a

szakvéleményeket is ebben a formában kapják meg

- Telefonon és e-mailben is felkereshetőek

- Elérhetőségeik a települések gyermekorvosi rendelőiben, védőnői szolgálat

helyszínein, nevelési-oktatási intézményekben elhelyezett tájékoztató táblákon

megtalálhatóak.

Az elmúlt év tapasztalatai:

- Az Oktatási Hivatal bázisintézménye lett. 2018. májusában szakmai programot tartottak A

mindennapok jó gyakorlatai címmel, melynek keretében bemutatták az érdeklődők számára az

intézményben évek óta eredményesen működő jógyakorlataikat.

- Továbbra is működnek óvodás és iskolás terápiáik.

- Az Óvodás korú gyermekek olvasás-és íráskészültség fejlesztésének terápiája elnevezésű

foglalkozásokat a nevelési tanácsadás keretein belül, az intézményben kapták meg a

gyermekek.

- A verbális, a téri-vizuális munkaemlékezet és a figyelem fejlesztésének terápiája elnevezésű

foglalkozásokat a nevelési tanácsadás keretein belül a gyermekek az intézményükben (Agárd,

Gárdony, Velence, Pázmánd, Pákozd, Sukoró, Kápolnásnyék) kapják meg, mai az egész

tanévre kiterjed.

- A szakszolgálati hét keretén belül rendezték meg a memóriabajnokságot, beilleszkedési,

tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulóknak.

- Fejér megyei szépíróversenyt 6. alkalommal rendezték meg, a BTM-es és az SNI-s diákok

számára (1-13. évfolyam)

- Szakszolgálati hét programsorozatában beszédtechnika órát tartottak a logopédus kollégák.
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- Pszichológusaik, gyógypedagógusaik igény szerint részt vettek az intézmények kérésére

szülői értekezleteken, ahol az akkor éppen aktuális problémáról tájékozódtak, melyre

próbáltak megnyugtató megoldást találni, illetve tanácsokkal látták el a szülőket.

 Jó gyakorlataik:

- Te már iskolás leszel- játékos felkészítés az iskolára

- Nyári tábor- logopédusok, gyógytestnevelők intenzív fejlesztő programja

- 3 évesek logopédiai szűrése- kiscsoportosok szűrésének és terápiájának bemutatása

- Tabuk nélkül- óvodás korúak felvilágosítása

Szakmai rendezvényeik:

- Segítünk, hogy segíthess- önismereti tréning pedagógusoknak

- Tanulási szokások, képességek és a mozgás szerepe a teljesítményekben, iskolai és

sport pszichológus szemmel

Az intézmény folyamatos kapcsolatban áll gyermekvédelmi felelősökkel, járási

kormányhivatalokkal.

VI.

Gárdony Város területén két gyermekorvosi praxis működik, területi ellátási kötelezettséggel,

mely 4 község és az oktatási intézmények gyermekeinek nyújt egészségügyi szolgáltatást.

Részben a prevenció, ami magába foglalja a szűrővizsgálatokat, a gondozást, az

immunizációt, részben a betegellátás az alapvető feladat.

Tevékenyen részt vesznek a gyermekvédelmi rendszer munkájában, kölcsönösen tájékoztatják

egymást a rászoruló családokról, a rendszerben dolgozó munkatársakkal kapcsolatuk jó,

jelzőrendszeri üléseken részt vettek.

Az elmúlt években kiemelkedő, súlyos problémákról nem tud beszámolni a gyermekorvos.

Az általa gondozott korcsoport egészségügyi problémái változatlanok, a korábbi időszakhoz

mérten helytelen életmód, civilizációs betegségek terjedése, pszichés terheltség. A területen

lakók létszámának folyamatos emelkedése miatt a gyermekek elhelyezése óvodában és

bölcsődében nem megoldott. Az előző és mostani tanévben az indokolatlan iskolai hiányzások

miatt több alkalommal történt jelzés a gyermekjóléti szolgálat felé. A hátrányos helyzetű

családok mindig segítséget kapnak anyagi, erkölcsi problémáik esetén.
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VII.

Területünkön a védőnői szolgálat 4 védőnői körzetben működik (3 területi és egy iskola-

egészségügyi).

Az iskolavédőnő 3 alapoktatási, valamint 1 középfokú intézményben látja el feladatait.

A védőnői munka során tapasztalt problémák:

- civilizációs ártalmak (túlsúly, tartási rendellenességek, lúdtalp)

- társadalmi szintű problémák hatásainak beszűrődése a családon keresztül a tanulók

életébe (válás, költözés, rossz szociális körülmények, függőségek, pl.:

képernyőfüggőség)

Javaslatok a gyermekek helyzetének javítására:

- segítő beszélgetések felkínálása

- stresszoldó technikák tanítása

A gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködését megfelelőnek ítéli. A jelzőrendszeri

ülések, esetmegbeszélések illeszkednek az aktualitásokhoz, a rendeletek változásaihoz,

tartalmuk kielégítő, célzott, illetve ad hoc jellegű.

A területi védőnők tevékenységüket a családok otthonában, tanácsadókban, valamint

a napközi-otthonos óvodákban végzik. Hozzájuk tartozik minden várandós anya és a 0-6 éves

korú gyermekek gondozása.

- A gondozott gyermekek száma: 340 fő.

- Várandós anya: 54 fő.

A védőnői munka során tapasztalt problémákat a következőképpen foglalták össze:

- Anyagi, kapcsolati problémák

- A családokban élőknél gyakran tapasztalják, hogy nincs megfelelő minőségű idő

egymásra, nem beszélgetnek. Gyakran adódnak feszültségek emiatt

- Jelzést nem igénylő problémák a szegénységből fakadnak

- Az anyák sokszor túlterheltek, gyakran van szükség a meghallgatásra, értő figyelemre.

Javaslatuk a gyermekek helyzetének javítására:

- Felajánlott ruhák, felszerelési tárgyak eljuttatása rászorulókhoz, illetve a Református

Egyház ingyenes ruhabörzéjére való eljuttatása
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- A családok részére megrendezésre kerülő programok megismertetése a szülőkkel

- Fontos, hogy érezzék a családok, hogy segítséget, figyelmet kapnak. Tudniuk kell,

hogy aktuális problémáikkal kihez fordulhatnak.

- A szülők oktatása alapvető háztartási ismeretekre

- Megfelelő megélhetést biztosító munkahelyek, amely mellett jusson elegendő

minőségi idő a gyermekre.

A területi védőnők a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködését rendszeresnek ítéli, ami

tartalmazza a kapcsolattartást, jelzést- visszajelzést, esetmegbeszéléseken,

esetkonferenciákon, jelzőrendszeri üléseken való részvételt. Tapasztalataik szerint a

gyermekvédelemben dolgozó munkatársak együttműködőek, készségesek és segítőkészek.

VIII.

Fókusz Szociális Szolgálat

2016. január 1-étől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan - egy

szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten család-és gyermekjóléti

szolgálat, járási szinten család-és gyermekjóléti központ keretében. Mindkét szolgáltatás

továbbra is önkormányzati feladat maradt.

Az alapszolgáltatás célja és feladata a következő:

A szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került

személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok

feltárása, megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Tájékoztatást

adunk a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás

módjáról. Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújtunk.

Segítséget nyújtunk szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében.

Meghallgatjuk az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedünk annak orvoslása

érdekében. Családgondozással célozzuk a családi krízisek, működési zavarok, konfliktusok

megoldását.

Az ellátottak köre:

Az alapszolgáltatás minden helyi lakos, vagy itt tartózkodó személy számára hozzáférhető és

ingyenes.
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Az ellátott személyek és családok szinte egyöntetűen jellemezhetőek:

 az alacsony jövedelemmel

 életvezetési problémákkal

Igen gyakran jellemezhetőek:

 tartósan munkanélküli családtaggal

 rezsitartozással

 krízishelyzetek előfordulásával

Csoportonként eltérő mértékben jellemezhetőek:

 lakhatási problémákkal

 hajléktalansággal

 fogyatékossággal

 szenvedélybetegséggel és/vagy pszichiátriai betegséggel

 egészségügyi problémákkal

 csökkent munkaképességgel

 magányossággal (főképp idősek esetében)

 gyermeknevelési problémákkal

 kiszolgáltatott személyek veszélyeztetettségével

Szociális, mentális, életvezetési problémával küzdők számára az életvezetési képesség

megőrzése céljából tanácsadást, családgondozást, egyéni esetkezelést, és a csoportos

programok lehetőségét biztosítjuk. Az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők

számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz és a szociális szolgáltatásokhoz való

hozzájutást elősegítjük, információt nyújtunk a helyben elérhető támogatásokról.

Folyamatosan közvetítünk adományokat. Szükség szerint közreműködünk albérletkeresésben.

Ügyfeleink számára szükség esetén pszichológiai, jogi, társadalombiztosítási tanácsadást

nyújtunk. A szenvedélybetegek, pszichiátriai problémával küzdők esetében az egészségügyi,

illetve speciális ellátásokhoz jutást szorgalmazzuk.

Az alapszolgáltatás keretében végzett tevékenységet- a szolgáltatást igénybevevő érdekében,

mások személyiségi jogainak sérelme nélkül- a szükséges mértékig kiterjesztjük az

igénybevevő környezetére, különösen családjának tagjaira.

Személyi feltételek:

A gyermekjóléti szolgáltatást 3 fő szociális munkás végzettségű személy látta el.
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2018-ban 39 esettel dolgoztunk.

Rövid időtartamú szolgáltatásban részesültek száma 73 fő.

Esetnek azt tekintjük, ahol egynél több érdemi találkozásra volt szükség a folyamat viteléhez.

2018-ban a gondozási esetek száma

Kezelt esetek a fő problémák szerint:

1. Anyagi: 24

2. Gyermeknevelési: 2

3. Magatartás, teljesítményzavar: 2

4. Családi konfliktus: 5

5. Szülők, család életvitele: 2

6. Szülői elhanyagolás: 1

7. Családon belüli bántalmazás: 3

A szakmai tevékenységünk adatai:

1. Információnyújtás: 532

2. Segítő beszélgetés: 377

3. Hivatalos ügyekben való közreműködés: 215

4. Családlátogatás: 186

5. Közvetítés más szolgáltatáshoz: 6

6. Esetkonferencia: 7

7. Adományozás: 61

8. Pszichológiai tanácsadás: 36

9. Jogi tanácsadás: 24

2018. évben a jelzőrendszer által küldött jelzések száma összesen 25 volt.

1. Egészségügyi szolgáltató által: 4, ebből védőnői jelzés: 1

2. Közoktatási intézmény: 13

3. Rendőrség: 2

4. Állampolgár: 6

A gyermekjóléti szolgálat által ellátott bántalmazott gyermekek száma:

- fizikai: 1 fő

- lelki: 2 fő
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A gyermekjóléti szolgálat által ellátott elhanyagolt gyermekek száma:

- fizikai: 1 fő

A szabálysértést elkövetett gyermekek gondozási eseteinek száma: 0.

2018-tól havonta egy alkalommal kézműves foglalkozást tartottunk a csiribpusztai

gyermekeknek, melynek célja az aktuális ünnepekre való felkészülés volt. A foglalkozásokon

15 fő állandó résztvevő gyermek volt, 3 fő szülővel.

A kézműves délutánokat ünnepekre készülődéssel töltöttük ki. Gyermeknap alkalmából a

Fehérvári Hagyományőrző Íjászegyesület 1 fővel képviseltette magát. Az érdeklődőknek

íjászatot oktatott és népi játékokat mutatott be. A napot palacsinta evéssel zártuk. Tavasszal

egy lakossági kezdeményezést támogatva „szemétszedő akciót” tartottunk, melyen 7

csiribpusztai lakos vett részt és 4 fő a szolgálattól. Összesen 27 db 120 literes szemeteszsákot

töltöttünk meg. A tavaszi szünetben Galgóczy Ildikó a rendőrség képviseletében a kamaszok

részére bűnmegelőzési előadást tartott, melyben említést tett az internet veszélyeire is.

Húsvétkor kreatív délután keretében nyuszisimogatáson vehettek részt a gyerekek. Nyári

szünetben egy hetes napközis tábort tartottunk július 09-től 13-ig 26 gyermek részére. Két

alkalommal strandolni vittük a gyerekeket, majd egy másik napon bemutattuk számukra

Székesfehérvár nevezetességeit. Ez alkalommal a Halesz Parkban a gyerekek kipróbálhatták

az új játékokat, majd megvendégeltük őket a gyermekek által közkedvelt gyorsétteremben. A

tábor zárásaként játszónapokat tartottunk Csiribpusztán. Szeptemberben tájékoztatót adtunk a

téli rezsicsökkentésről a fatüzelésű háztartások számára.

A gyermekek és a felnőttek szívesen és lelkesen tevékenykedtek. A csoportfoglalkozások

elsősorban közösségépítésre irányultak. Megvalósulásukhoz segítséget kaptunk az

önkormányzattól, vállalkozóktól, civil szervezetektől.

Szolgálatunk decemberben a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan is szervezett

foglalkozásokat Csiribpusztán. A karácsonyi ünnepséget az önkormányzattal és a civil

szervezetekkel együtt tartottuk. 45 darab cipősdobozt vittünk ajándékba, melyet a

Székesfehérvári Református Egyháztól, valamint civil felajánlóktól kaptunk.

2019-ben is szeretnénk folytatni a hagyományokat. Tavasszal ismét szemétszedési akciót

hirdetünk, még több lakos bevonásával. A kézműves foglalkozásokat havi egy alkalommal

tervezzük megtartani. Célunk a foglalkozás helyét adó buszmegálló családias berendezése.

Szituációs gyakorlatokkal is szeretnénk bővíteni foglalkozásainkat. A gyakorlatok különböző

élethelyzetekre való felkészítés célját szolgálják. Kapcsolódunk a lakosok által
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kezdeményezett szemétszedéshez is. Valamint terveink között szerepel, hogy karácsony

közeledtével a csiribpusztai gyerekekkel cipősdobozokat állítunk össze.

2019-ben szeretnénk még több lehetőséget feltárni és energiát fektetni a Csiribpusztán

működő közösségi szociális munkába. Elvünk: „Elmesélem elfelejtem, megmutatom

megtanulom.”

2018. decemberében információt kaptunk egy nyertes pályázatunkról. Szerződést kötöttünk a

Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. A szerződés értelmében hétfőtől csütörtökig a

gárdonyi Aldi Áruházból elhozhatjuk az élelmiszert, mely átlagosan napi 80 kilogramm.

Elmondhatjuk, hogy naponta 5-6 családot tudunk élelmiszercsomaggal támogatni, melyben

található pékárú, zöldség, gyümölcs, időnként tejtermék vagy felvágott. Eddig közel 70

családot támogattunk.

Az élelmiszert helyben történő kiosztással adjuk a rászoruló családok részére.

A központi gyermekétkeztetésben a nyári időszak alatt 34 fő gyermek 43 napon keresztül

részesült, ez 1211 adagot jelentett.  Tavasszal 20 fő gyermek 2 napon át, ősszel 25 fő gyermek

3 napon át, télen pedig szintén 25 fő gyermek 3 napon át részesült egy tál meleg ételben. A

Kék Tó Étterem az ételt házhoz szállította.

Ingyenes jogi tanácsadásért havi 2 alkalommal fordulhatnak a problémáikkal a városlakók.

Együttműködtünk a Református Egyházközösséggel, a Polgári Körökkel. A szervezetekkel

jó az együttműködésünk, a jövőben is számítunk munkájukra.

Intézményünkben havi 3 alkalommal pszichológus is elérhető.

2018. évben pszichológiai tanácsadás szolgáltatást túlnyomórészt gyermekek, fiatalok vették

igénybe. Kisebb arányban, kb. 5-10 %-ban vették igénybe a szolgáltatást felnőttek.

Tendenciaként jelentkezett, hogy a szülők válásának folyamata során olyan súlyos

konfliktusok generálódtak a szülők között, amelynek lelki értelemben a gyermekek voltak a

legfőbb szenvedő alanyai. A gyermekek, illetve fiatalok esetében a válás következményeként

megjelenő gyász folyamata mellett sok esetben meg kell birkózniuk az elhagyott szülő

inadekvát gyászmunkájával, illetve a szülők egymás iránti haragjával. Ez gyakran nem

sikeres, s ez iskolai magatartási, tanulmányi zavarokhoz vezet.

Gyakran fordult elő továbbá, hogy serdülők életkori, családon belüli, esetleg kortárs

kapcsolatokból eredően érzelmi válságba kerültek, s erre adott megoldási stratégiaként

autoagresszióhoz, suicid cselekedetekhez fordultak.
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Illetőleg kisebb arányban olyan gyermekek szülei is igénybe vették a szolgáltatást, amely

esetekben a gyermekeknek valamilyen pszichoszomatikus jellegű tünete állt fenn.

Teljes körű jelzőrendszeri ülést 5 alkalommal szerveztünk aktuális szakmai napirenddel. A

jelzőrendszeri ülésekre különböző témában hívtunk meg vendégeket. Elfogadta a

meghívásunkat dr. Lőrincz Zsuzsanna, aki az Egyensúlyunkért Alapítvány közösségi

pszichiátriai ellátás koordinátora, Rabi József, a szolgálat gyermekpszichológusa és Gönczi

Gábor az Egészségdokk Közhasznú Alapítvány szakmai vezetője. Tájékoztatást adtunk a

jelzőrendszeri tagoknak 2 alkalommal intézménylátogatásról (ráckeresztúri drogrehabilitációs

otthon).

Esetkonferencián a meghívott társszakmák képviselői részben megjelentek. A

problémakezelés, információátadás hatékonynak bizonyult.

A jövőre vonatkozó terveink között szerepel:

- Helyettes szülői képzés esetén a szolgáltatás azonnali újraindítása.

- Civil önkéntesek keresése hiányt pótló ellátásra.

Minden évben pályázatot adunk le klienseink részére a Fehérvár Travel Közhasznú

Alapítvány a Rászorultakért alapítványhoz. 2018-ban a nyertes pályázataink száma 1 volt, aki

12-szer 10 ezer forintban részesült.

A városban működő civil szervezetek és az önkormányzat közötti együttműködés igen
gyümölcsöző, ezen szervezetek több feladat, szolgáltatás biztosításában részt vesznek. Az
Agárdi és Gárdonyi Polgári Körök az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is több
alkalommal nyújtottak pénzügyi támogatást többgyermekes családok részére iskolakezdéshez,
illetve táboroztatáshoz, súlyos válsághelyzetek megoldásához.

A nyár végi jótékonysági vásár bevételéből sok diák részesült írószer vásárlási utalványban.
Húsvét és karácsony előtt több tucat családot részesítettek ajándékcsomagban, ugyancsak a
jótékonysági vásárok bevételeiből.

A Polgári Körök jó kapcsolatot tartanak fenn a többi civil, egyházi és szociális szervezettel.

A városban civil szervezetként működő Látótér Alapítvány kiemelten a hátrányos helyzetű
személyek, így a gyermek- és fiatalkorúak számára nyújt segítséget az oktatási, kulturális és
szociális értékek és egyéb, más, életminőséget javító szolgáltatások igénybevételéhez. Az
önkormányzat a Gárdony, Bóné K. u. 9. szám alatti ingatlannak az alapítvány részére történő
bérbeadásával segítséget nyújt céljának megvalósításához.
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A Református Egyházközség által szervezett programok (táncház, gyermeknap, egyéb
gyermekprogramok, előadások) is színesítik a gyermekek és a fiatalok kikapcsolódási
lehetőségét.

A kulturált időtöltésre a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ által szervezett
programok is sok lehetőséget nyújtanak.

Az évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál is
sok színes programot, aktív lehetőséget kínál a gyermekek számára bölcsődés kortól egészen
középiskolásig a szabadidő hasznos eltöltésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében megállapítható, hogy Gárdony Város Önkormányzat az 1997. évi XXXI.
Gyermekvédelmi törvény által meghatározott valamennyi kötelező feladatának ellátásához a
szükséges feltételeket megteremtette, és azt folyamatosan biztosítja.

Kérem, hogy az értékelést megvitatása után szíveskedjenek elfogadni az alábbi határozatot.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2018. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
A bölcsődei ellátás teljes körű biztosítása céljából az önkormányzat 2019. év márciusában
pályázatot nyújtott be Gárdonyban egy 4 csoportos bölcsőde felépítése céljából.
Az óvodás korú gyermekek teljes körű elhelyezése érdekében a Gárdonyi Géza u. 4. szám
alatti ingatlan átalakításával biztosítja egy újabb óvodai csoport elhelyezését.
Az új Református Óvoda felépítése céljából az önkormányzat a szükséges ingatlant
elidegenítette a Református Egyházközség részére.

Határidő: a döntések megvalósítására: folyamatos
Felelős: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

Gárdony, 2019. május 14.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

Készítette: Jankovics Zoltánné aljegyző
Szabó Szilvia Fókusz Szociális Szolgálat szakmai vezető


